
   

 

In een enkel geval kan het voorkomen dat de door u gewenste stof niet op een model verwerkt kan worden. EasySofa  zal dan zo spoedig mogelijk  

contact met u opnemen zodat een alternatief stof uitgekozen kan worden. 

onder voorbehoud van typefouten / afwijkingen in afmeting tot 3% zijn mogelijk  
 

Op alle opdrachten zijn onze algemene voorwaarden van toepassing gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Tiel onder nummer 30232893 

Franco leverbedrag vanaf € 1000,00 
 

 

 
Model Amazon                     

 
Collection NL (Black Label), VERKOOP per 15-06-2021 
 

 
Afgebeeld: Hoek (rond) – 2x 1,5-zits (zonder armen) – Hoek (Trapeze) – Hoek (rond). 

         Standaard exclusief sierkussens.  

1-zits zonder armleuningen   1-zits armleuning links of rechts 
B-  83 cm.        B-115 cm. 

H-  74 cm.        H-  74 cm. 

D-100 cm.        D-100 cm. 

1,5-zits zonder armleuningen   1,5-zits armleuning links of rechts 
B-  94 cm.        B-125 cm. 

H-  74 cm.        H-  74 cm. 

D-100 cm.        D-100 cm. 

Hoekelement (Rond)        Hocker ± 100x100 cm.  
B-100 cm.       B- 100 cm.  

H-  74 cm.       H-   44 cm.  

D-100 cm.       D- 100 cm.  

 

 Hoekelement (Trapze)                      
   

B-  116 cm.                    

H-    74 cm.                    

D-  116 cm.                    

       

 Zithoogte/diepte: 44/64 cm.  

 Armhoogte/breedte: ±  74/32 cm.  

 

 

 

 



   

 

In een enkel geval kan het voorkomen dat de door u gewenste stof niet op een model verwerkt kan worden. EasySofa  zal dan zo spoedig mogelijk  

contact met u opnemen zodat een alternatief stof uitgekozen kan worden. 

onder voorbehoud van typefouten / afwijkingen in afmeting tot 3% zijn mogelijk  
 

Op alle opdrachten zijn onze algemene voorwaarden van toepassing gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Tiel onder nummer 30232893 

Franco leverbedrag vanaf € 1000,00 
 

 

 
Verklaring van doorsnee tekening: 

1) Romp: Houtvezelplaat, Grenen regels, Hardhout, Hardboard 

2) Zitvering: Nosag veren+ polypropyleen 70 g/m2 

3) Zitvulling: HR3032 schuim + mix van veren en siliconenvezels afgedekt met dacron 300 g/m².  

4) Rugvulling: T1818 schuim +  mix van veren en siliconenvezels afgedekt met dacron 300 g/m². 

5) Poot mogelijkheden: zwart (plastic) 

 

 
 

Prijzen easySofa Black Label collectie  

 

  

1,5-zits 
(alleen arm 
links of arm 

rechts)  

1-zits 
(alleen arm 

links of 
rechts)  

1,5-zits 
(zonder 
armen)  

1-zits 
(zonder 
amren)  

Hoek- 
element 
(Rond)  

Hoek- 
element 

(Trapeze)  

Hocker  ± 
102x102 

cm.  

A € 569 € 546 € 435 € 412 € 488 € 630 € 377 

B € 589 € 567 € 445 € 423 € 496 € 650 € 390 

C € 605 € 582 € 458 € 435 € 506 € 668 € 397 

D € 622 € 597 € 473 € 445 € 514 € 688 € 407 

E € 638 € 612 € 483 € 458 € 524 € 703 € 415 

F € 658 € 630 € 496 € 468 € 531 € 721 € 428 

G € 673 € 645 € 506 € 481 € 544 € 741 € 438 

H € 711 € 681 € 531 € 503 € 562 € 777 € 458 

I € 744 € 713 € 554 € 524 € 582 € 815 € 476 

J € 777 € 749 € 577 € 546 € 600 € 850 € 496 
 

Stofgroepen voor Easy Sofa Stoffencollectie: 

 

Zie overzicht  

 

 


